
     Jasło, dnia 4 stycznia 2011 r.
AGiOŚ-7627-62/10

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn. 
„Rozbudowa  istniejącej  chłodni  owoców  i  warzyw  z  częścią  produkcyjną”, 
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 243/4 w miejscowości Jareniówka, gmina Jasło.

Działając na podstawie art.  10 i art.  61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz na 
podstawie art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227), 

Wójt Gminy Jasło

zawiadamia, że w związku z wnioskiem Pana Kazimierza Dziedzica, zam. Jareniówka 
77 o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia  pn.:  „Rozbudowa  istniejącej  chłodni  owoców  i  warzyw  z  częścią 
produkcyjną”,  zlokalizowanego na dz.  nr ewid.  243/4 w miejscowości  Jareniówka,  gmina 
Jasło;

1. Wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
2. W dniu 4 stycznia 2010 r.,  Wójt Gminy Jasło,  zgodnie z art.  64 i art.  78 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na 
środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.  1227  z  późn.  zm.),  wystąpił  pismem  
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Jaśle  o  wydanie  opinii  o  potrzebie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie 
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3. Komplet  przedłożonej  informacji  jest  dostępny  do  wglądu  w  Referacie 
Administracyjno  Gospodarczym  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Gminy  Jasło,  
przy ul. Słowackiego 4 (pokój 113) w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających 
z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym z jego etapów. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
w  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. 
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek 
prawny, zgodnie z art. 41 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.



Zawiadomienie podlega ogłoszeniu:

1. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Jasło.
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło.
3. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jareniówka

Otrzymują:

Strony postępowania


